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Mødedato Tirsdag den 16. marts 2017 

Mødetidspunkt Kl. 18.30 NB bemærk mødetidspunktet! Vi mødes ½ time før vores ordinære møde  
til en ’havnerundfart’ 

Sluttidspunkt for møde Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 22.00, afsluttet kl 21.40  

Mødelokale Skudehavnen, 8400 Ebeltoft 

Udsendelsesdato  

Udsendt til Klaus Purup, Jacob Reeckmann, Jeppe Hougaard, Leif Plougmann, Arne Christensen 
Erich Franzen, H C Matthiesen 

Afbud fra Arne Christensen 

Fraværende Erich Franzen 

Bestyrelsens  
underskrifter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Klaus Purup 

 
 
                 Klaus Purup                                              Arne Christensen 
 
                                     
 
                 Leif Plougmann                                Jacob Reeckmann   
 
                     
 
  Jeppe Hougaard 
 
 
 
 
   
          
 

Suppleanter Erich Franzen, H C Matthiesen 

 
 
 
 

BESTYRELSESMØDE 
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01 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 21/2 
 
Ingen kommentarer 

 
 

02 Godkendelse af dagsorden for mødet d. 16/3 
 
Ingen kommentarer 

 
 

03 Dialogmøde med Ebeltoft Vig Sejlklub  
 
Dagsorden 

1. Leje af areal til klubhus. Formand Mads fandt det rimeligt, at sejlklubben betalte leje, nu de andre 
klubber gør det, og fordi Skudehavnen er begyndt at betale leje for havnearealerne. Det tilstræbes 
at nå frem til en leje, der stemmer med arealprisen, og står i et rimeligt forhold til de øvrige klub-
bers leje. 

2. Ny Flydebroer 
3. Kystsikring og rækværk 
4. Masterplan for nordenden af havnen 
5. Evt. Vedr ovennævnte punkter blev det besluttet at nedsætte et fælles udvalg med deltagelse af en 

repræsentant fra Skudehavnen (Leif Plougmann, suppleant Arne Christensen), Sejklubben, Ro- og 
Kajakklubben samt Lodsejerne. Udvalget skal finde frem til placering af flydebroer, kystsikring, 
rækværk eller stenmole/mur. Endvidere skal udvalget have klarlagt og fordelt økonomien, og hvem 
der kan bidrage med frivillig arbejdskraft. Formanden for Skudehavnen indkalder til møde snarest 
muligt. 

6. Der afholdes OK jollestævne 6-7 maj med 40-50 OK joller, samt Halberg Rassy/Najad træf d. 19-20. 
august . 

 
 

04 Siden sidst, meddelelser indkommen post; havnefoged og bestyrelse  
 

Punkter ved havnefoged: 
Generel status vedr. havnens drift siden sidste møde, orientering v. Jens Olsen 

• Administration og økonomi 
• Havnen, herunder huse og driftsmaskiner etc. 

Ledige pladser Jens meddeler antal og størrelser: der er 17 ledige pladser heraf er 3 i udbud 
Venteliste: Ingen venteliste  pt 
Gældsbeviser, indskyder tilgodehavender 

• Personale 
Arbejdstid, Flekssaldi pr. dato Peter 8 timer, Jens 22 timer forventes afviklet inden maj. 

 
Punkter ved bestyrelsen/post: 

• Økonomisk status v/Klaus og Jacob. Det blev besluttet at tage revisorbistanden op til genovervejelse, 
således at der kan præsenteres et alternativt tilbud til godkendelse på næste generalforsamling. 
Jacob vil undersøge en mulighed og Klaus vil kontakte de tidligere tilbudsgivere. Jacob vil følge op 
på den løbende økonomi og e-conomics.  

• Fælles henvendelse vedr kystsikring og plankeværk ved indsejling til Fiskerihavnen: Status Klaus: Der er 
kommet svar fra dir Poul Møller om at han vil se på sagen. Desuden kunne Jacob oplyse, at der 
planlægges indkaldt et møde mellem kommunen og havnene. 

• Ro- og Kajakklubben, svar fra Aksel. Ro- og Kajakklubbens bidrag til sejlklubben tages op til revision, 
evt. som en medlemsafgift i stil med vinterbaderne. 

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 16/3 2017 
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• Vinterbaderne, siden sidst orientering v/Klaus, intet nyt - medlemsafgiften på kr 100 pr medlem pr år 
fastholdes. Palle vil fremover koncentrere sig om Havbadet og derfor vil den primære kontakt blive 
Mie. 

 
 
 

05 Bro- og Havneudvalget  
 

Orientering v/Jeppe og Klaus 
• Bro 8: staus Jens arbejdet påbegyndes i april 
• Bro 7: status Jens pågår ca, 50% færdig  
• Stenmolerne: Status Jens Reparation af stenmolerne forventes påbegyndt i april 
• Pæletjek og nokker: Status  

Det blev besluttet at Arne Christensen indtræder i Bro- og Havneudvalget i stedet for Klaus 
 

 
 

06 Vedligeholdelse af havnen og drøftelser af opgaver for det kommende år 
 

Indhold: 
Der drøftes hvilke opgaver, der skal prioriteres i det kommende år, og udarbejdes en stikordsliste. 
Foreløbige  punkter: 

• Renovering af Bro 5 og 6 
• Mobilstativer 
• Miljøstation 
• Oprydning i det fredede areal i havnens sydende. 
• Ramper til gangbro ved materielhytter 

Indvendigt vedligehold: 
• Bestyrelsen udskifter møbler i hjørnet og TV inden næste sæson– Sofaer/stole samt nyt TV indkøbes in-

den sæsonstart. Jens checker om der kan købes brugte møbler og indkøber et TV. 
• Belysning 
• Køkken i fællesrum 

 
Trinbræt: 

• Status Jacob: Prototype er udført, og lægges op på hjemmesiden og facebook. 
 

Andre opgaver: 
• Hjertestarter, svar forventes i marts 
• Internet: opgradering af eksisterende wi-fi på havnen inden sæsonen. Status Jeppe og Jacob. Der findes 

ingen hotspot længere på havnen – fjernes på hjemmeside. Jacob præsenterede et godt forslag til 
hurtigt Wi-Fi på havnen. Der arbejdes videre med forskellige muligheder. 

• Sponsorjagt Jacob 
• Selveje, status afventer at kommunen indkalder til møde 

 
Opdateres løbende……forslag modtages. 
 

 
 

07 Havnens interessenter.  
 

Beslutning: 
Det foreslås at indbyde Fritidsfiskerne til næste dialogmøde i april. Godkendt 
 
Der er flere interessenter i området omkring og i Skudehavnen, hvilket betyder at samarbejde, koordinering og om 
muligt en fælles agenda er særdeles vigtig. 
 
Der planlægges afholdt en række dialogmøder med nedenstående foreninger: 

1. Lodsejerforeningen repræsenterer ejerne af hytterne på havnen. Formand Jesper Vesterlund tlf 26 22 55 
22  



 

ebeltoftskudehavn@ebeltofts.net           www.ebeltoftskudehavn.dk       Skudehavnen 61, 8400 Ebeltoft              Side 4 af 5 

E B E L T O F T  S K U D E H 
A V N  

2. Vinterbaderne – Vikingerne holder til i egen badehytte med sauna og adgang til badebro i den sydlige en-
de af havnen. Formand Palle Rasmusen tlf. 21 27 44 99, indbydes til januar møde 

3. Ebeltoft Sejlklub er hjemmehørende i havnens nordligste ende, hvor den har sit klubhus. Informationstavle 
findes uden for. Formand Mads F Petersen tlf 26 28 81 07,  

4. Ebeltoft Ro- og Kajakklub ligger ligeledes i den nordlige ende bag sejlklubbens hus. Formand Aksel Jep-
pesen tlf. 22 21 87 93,  

5. Jolleklubben har sit klubhus bag hytterne mod øst. Klubben har ingen hjemmeside. Spørgsmål kan rettes 
til klubbens formand Jørgen Hansen tlf. 86 34 67 87  

6. Fritidsfiskerne holder til i den sydlige ende af havnen og er organiseret i Dansk Amatørfiskerforbund, lokal 
afdeling Ebeltoft, formand Eggert Falck tlf. 86 34 03 45 www.fritidsfiskeri.dk  

 
 
 

08 Brolauget vedr. Havbadet 
 

 
Møde afholdt i Brolauget d. 14/3. Orientering v/ Jeppe og Klaus: Der er kommet liv i Brolauget, og der har været 
afholdt genopstartsmøde med Poul Erik, som vil rapportere tilbage med en revideret tidsplan, hvorefter han 
vil indkalde til et nyt møde. Palle har besluttet at træde tilbage som formand, men vil fortsætte i Brolauget. 
Klaus bliver herefter formand. Leif indtræder som medlem af Brolauget med Jeppe som suppleant. 
 

 
 

09 Autocampere 
 

 
Orientering v/ Klaus Iht til pålidelig kilde ser kommunen ser ikke ud til at ville indføre et forbud mod at auto-
campere parkerer for natten udenfor campingpladserne. Der hersker lidt forvirring omkring den korrekte 
skiltning, idet de forskellige havne udviser stor kreativitet. Den eksisterende skiltning på havnen bibehol-
des, medmindre vi får påbud om andet. 

 
 

10 Skt Hans aften 2017 
 

 
Status: Jacob og Jeppe. Det blev besluttet at afholde Skt Hans aften i børnehøjde. Jacob vil komme med 
forslag og Jeppe vil finde en taler/underholdning. 
 

 
 

11 Vild med Vand 2017 
 

Indhold: 
Projekt ”Vild med Vand” fortsætter med henblik på opbyggelse af en tradition for en fast event omkring havnen.  
”Vild med Vand” dagen bliver d.10.06.17 
 
Status Jens Pågår 
 

 
 

12 Forsikringer 
 

 
Møde afholdt d.14/3 med forsikringsmægler til et forsikringseftersyn. Orientering v/Klaus. Forsikringsmægleren  
fra CARE MORE præsenterede et forslag til at vi lader dem forhandle havnens fremtidige forsikringer på 
plads herunder en stormflodsdækning og evt. en all-risk dækning til en lavere priser end vores nuværende 
forsikringer hos TRYG. 
Det blev besluttet at indgå en to-årig aftale med CARE MORE, da det har været tidskrævende for os selv at 
holde styr på og opdatere alle vores forsikringer. 



 

ebeltoftskudehavn@ebeltofts.net           www.ebeltoftskudehavn.dk       Skudehavnen 61, 8400 Ebeltoft              Side 5 af 5 

E B E L T O F T  S K U D E H 
A V N  

 
 
 

13 Nytårskur d. 17/3 
 

 
Bestyrelsen m/leddagere samt Havnefogeden med ledsager mødes til den årlige ’nytårskur’ d. 17/3 kl 18.30 på 
restaurant Stockfleth 
 

 
 

14 Evt. 
 

FLIDs generalforsamling afholdes tirsdag d. 28/3 kl 09.00 i Fredericia Messehaller, se FLIDS hjemmeside. 
Der afholdes fællesmøde mellem havnene i Østjylland tirsdag d. 21/3 kl 14 i Egå Havn. Jacob deltager 

 
 

15 Næste møde 
 

Møderække i 2017: 
 
Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 20/4 kl 19 
 
Der foreslås den tredje torsdag i hver måned undtagen juli. Dette giver datoerne 20/4-18/5-15/6-17/8-21/9-19/10 og 
16/11. Generalforsamling 2017 d. 19/11. 
 
Alle bestyrelsesmøder starter med mindre andet aftales kl.19.00 

 


